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Tisztelt képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület 94/2013. (V.30.) számú határozatával utasította a címzetes 
főjegyzőt, hogy vizsgálja meg a Bányász Himnusz Komló város hivatalos rendezvényein 
történő elhangzásával, valamint az oktatási intézmények részére történő ezzel kapcsolatos 
ajánlásról szóló indítvány jogi szabályozásának lehetőségét és a célszerűségi szempontok 
figyelembevételével a szükséges rendeletmódosítási, illetve határozati javaslatot a decemberi 
rendes testületi ülésre terjessze elő. 
 
Tekintettel arra, hogy decemberben nem került sor rendes képviselő-testületi ülés 
megtartására, így jegyző úr javaslatára azt indítványozom a Tisztelt Testületnek, hogy jelen 
képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet kerüljön módosításra, abba kerüljön beépítésre a 
Bányász Himnusz elhangzásával kapcsolatos indítvány. 
 
Előterjesztőként javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt rendelettervezet 
szerinti normaszöveg kerüljön beépítésre a hivatkozott rendeletbe, biztosítva ezzel, hogy 
minden, a bányászattal, a bányászhagyományokkal kapcsolatos kiemelt városi rendezvényen 
(így különösen a Komlói Napok és a Borbála Napok rendezvényein), valamint minden olyan 
egyéb rendezvényen, melynek célja a bányászhagyományok ápolása elhangozzon a Bányász 
Himnusz is. Ugyanakkor az állami ünnepekre, valamint az egyes szakmák, szakterületek 
elismerésére hivatott rendezvényekre nem tartom indokoltnak kiterjeszteni. 
 
A fent hivatkozott határozatban felkért a testület, hogy hogy folytassak egyeztetéseket a 
Komló város területén működő köznevelési intézmények fenntartójával, hogy milyen 
formában van lehetőség az indítványban megfogalmazottak megvalósítására. Ezzel 
kapcsolatban célszerűnek tartom, hogy a Képviselő-testület – tekintve, hogy közvetlen 
utasítási joga nincs – fogalmazzon meg ajánlást, illetve felkérést a város területén működő 
állami fenntartású intézmények és szervek vezetői, valamint a köznevelési intézmények 
fenntartója részére, hogy rendezvényeiken fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy az 
indítványban megfogalmazottak megvalósuljanak, illetve, hogy az oktatási rendben kapjon 
helyet a Bányász Himnusz megismertetése a diákokkal. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot és 
a csatolt rendelettervezetet!  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslatai 
figyelembevételével – megtárgyalta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet Bányász Himnusz elhangzásával kapcsolatos módosításáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület kiemelten fontosnak tartja, hogy a városban megtartott, a 
bányászattal és a bányászhagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvényeken 
elhangozzon a Bányász Himnusz. 



 

 

 
2. A képviselő-testület felkéri a városban működő, állami fenntartású intézmények, 

szervek vezetőit, hogy fordítsanak figyelmet arra, hogy saját szervezésű 
rendezvényeiken is sor kerülhessen annak elhangzására. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a település köznevelési intézményeinek fenntartóját, hogy 
gondoskodjon arról, hogy az oktatási program keretében kapjon helyet a Bányász 
Himnusz megismertetése a tanulókkal. 

 
 
 
 
 
Komló, 2014. január 15. 
 

Polics József 
polgármester 



 

 

1. számú melléklet – rendelettervezet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

… / …. (… . … .)  
 ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 12/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V.27.) önkormányzati 
rendelete a következő 2/A. §-sal egészül ki: 
 

„2/A. § 
 
A Bányász Himnusznak el kell hangzania 

a. Komló város bányászattal, a bányászhagyományokkal összefüggő kiemelt 
nagyrendezvényein, így különösen a Komlói Napok és a Borbála Napok 
rendezvényein, 

b. minden bányászattal, a bányászhagyományok ápolásával kapcsolatos egyéb 
rendezvényen, eseményen, így különösen szakmai konferenciákon, emlékmű-átadáson, 
emlékhely-avatáson, 

c. a képviselő-testület alakuló ülésén.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2014. január 23. 
 
 
 

     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 


